WERKGROEP FAIRTRADE JONGERENKERK
VENLO
VERSLAG 8e bijeenkomst Werkgroep Fairtrade d.d. maandag 26 november 2018.
AANWEZIG: Hans, Leo, Max, Gerard, Joop Karremans(FairVenlo) en Hub
AFWEZIG: Hermann en Harry van der Schoor
1:
Woord van welkom
Hub heet ieder welkom.
Hermann komt wellicht niet en Harry is afgemeld. We verwachten nog Joop Karremans van FairVenlo, Wereldwinkel.
We hebben maar één onderwerp en dat is bekendmaken van en publiciteit rond het gegeven dat we zowel ‘Groene
Kerk’ als ‘Fairtrade Kerk’ zijn.
Inmiddels is Joop aangesloten en stelt zich aan hen die hem niet kennen even voor.
2:

Hoe om te gaan met en bekendheid en publiciteit geven aan Groene Kerk en Fairtrade Kerk?

Joop krijgt het woord n.a.v. de vraag: de stand van zaken prolongatie van de titel: Faitrade gemeente Venlo’
Een stagiaire is al maanden bezig hiermee. Voor een gemeente met meer dan 100.000 inwoners zoals de gemeente
Venlo moet er een bepaald aantal winkeliers, instellingen en organisaties het keurmerk hebben.
In Venlo doet de gemeente aan Fairtrade producten gebruiken.
Daarnaast is er de Hogeschool Fontys die het predicaat heeft en nu ook de Jongerenkerk en de Joriskerk is er mee
bezig.
Daarnaast zijn er winkeliers die Fairtrade producten verkopen zoals bloemen, vers producten en zijn er ook bedrijven
die op ecologische manier produceren.
Dat alles moet in beeld worden gebracht.
Daarnaast is FairVenlo actief.
Na de Millenniumdoelen van 2015 die toen gerealiseerd zouden moeten zijn dat waren er 8 zijn er nu de Global
Goals. Fair Venlo maar ook de wethouder Marij Pollux in casu de gemeente schaart zich achter de Global Goals.
De Global Goals zijn er 17: zie afbeelding:
Tijdens haar woordje repte
wethouder Pollux al over deze
Global Goals en ze vond het fijn dat
ze CONCREET middels onze
gezamenlijke opschoonactie van 27
oktober kon aanhaken en iets
praktisch kon doen om zo bij te
dragen aan een duurzame wereld
en leefomgeving.
De gemeente Oss is een voorloper
op dit gebied. Daar is in grote
verbondenheid tussen gemeente,
organisaties, bedrijven een duidelijk
beleid uitgezet i.z. duurzaamheid.
Daar draagt iedere organisatie bij
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daaraan. Bijv. politie op het gebied van veiligheid. Bedrijven op het gebied van duurzaam produceren en
arbeidsomstandigheden.
De gemeente Oss kan dus een voorbeeld zijn van waar we heen willen met Venlo.
Op 14 december is een bijeenkomst in Culemborg waarbij de Globals Goals en Fairtrade gemeente centraal staan.
Sinds 2008 bestelde de gemeente Venlo al haar kerstpakketten bij de Wereldwinkel. Helaas is dit in de reorganisatie
komen te vervallen. Wel is er jaarlijks een besloten kerstmarkt.
Bij Viecuri was er jaarlijks een kerstmarkt.
Prolongatie:
Voor 1 december moet de aanvraag worden ingediend. De prolongatie geldt dan weer voor 2 jaar.
Er zijn nu 85 Fairtrade Gemeenten.
Daarnaast zijn er in ontwikkelingslanden ook 141 Fairtrade Towns.
De Organisatie is echter veranderd. Nu is stg. Fairtrade Gemeente ondergebracht bij Max Havelaar. Dat heeft er mee
te maken dat de stg. Fairtrade gemeenten in zwaar weer zit.
Gold in 2018 nog een ‘vrijwillige bijdrage’ van de Fairtrade Gemeenten aan de stg. Fairtrade gemeenten vanaf 2019
geldt een ‘verplichte bijdrage’ .
De gemeente Venlo en dus de wethouder moeten nu nog beslissen over de prolongatie.
Vermoedelijk zal de gemeente wel besluiten tot prolongatie. In 2012 was het B&W die beslisten dat de titel werd
aangevraagd en in 2018 was dat nog steeds het geval. Het hoeft geen raadsbesluit te zijn.
We gaan er dus, zeker met deze wethouder die warm voorstander is, er van uit dat ook nu weer de titel
geprolongeerd wordt.
Als dat zo is dan moeten we in gezamenlijkheid kijken aan welke Global Goals de gemeente Venlo wil en kan
bijdragen.
Voortgang:
Uitgaande van prolongatie wat zijn dan de stappen in 2019?
Twee data vallen:
Zaterdag 6 april zou een mogelijke datum zijn om de prolongatie te vieren. Dat is in de vastentijd en na de Venloop.
Een andere mogelijkheid is in de Fairtrade week van 5-12 mei 2019.
Op 5 mei is een mogelijkheid. Zondag 12 mei kan m.b.t. de Jongerenkerk niet v.w. de 1e communie.
Mogelijkheden zijn:
- Een viering in de Jk
- Onthulling van de bordjes
- Gezamenlijk markt voor het Stadshuis
- In de krant of in lokale blaadjes een interview
- Bekende persoonlijkheid uitnodigen: nieuwe bisschop(??), voorzitter Fairtrade gemeenten, wethouder
Pollux,, Theo Bovens (gouverneur) enz.
We willen dat in gezamenlijke samenwerking doen tussen Gemeente Venlo, FairVenlo, Wereldwinkel, Fontys
Hogeschool.
Hoe precies moeten we SAMEN bespreken.
Joop neemt dat mee naar de vergadering van Fair venlo. Hij zal daar voorleggen wat een geschikt moment is: dat kan
dus 6 april zijn maar ook bijv. 5 mei of 11 mei
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Er zijn dus mogelijkheden maar we moeten dus even afwachten wat Fair Venlo wil en dan samen verder kijken naar
een goede opzet voor de prolongatie Fairtrade gemeente te vieren maar ook het feit dat de Jongerenkerk zowel
groene kerk als Fairtrade kerk is en wellicht ook de Joriskerk mogelijk haar titel Fairtrade kerk heeft.
Doel van dit alles is om bij te dragen met velen aan de 17 Global Goals. Fontys doet dat op haar manier, de
gemeente en FairVenlo en de kerken weer op hun manier. Wat we wel willen is samen streven naar zoals bij de
‘opschoonactie’ naar bredere samenwerking.
Op het Breed Overleg van 10 februari 2019 in de Jk zullen we het bespreken met de gemeenschap van de
Jongerenkerk.
Volgende vergadering
DONDERDAG 17 JANUARI 2019 OM 19.30 UUR IN DE JONGERENKERK
Bij dit verleg nodigen we Joop ook weer
uit!
Afsluiting
Hub dankt voor de inbreng.
Verslag,
Hub van den Bosch
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